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INTERPROVINCIALE RICHTLIJN SUBSIDIERING GEBIEDSCOÖRDINATOR EN ORGANISATIEKOSTEN ANV´´S

Voor vergoeding in aanmerking komende kosten voor gebiedscoördinatie en
organisatiekosten ANV’s
Het is van belang dat de twaalf provincies dezelfde uitgangspunten hanteren bij de
vergoeding van kosten voor gebiedscoördinatie (via een opdracht) en voor
organisatiekosten ANV´s (via subsidie). Daarom is deze interprovinciale richtlijn
opgesteld. Die betreft niet alleen wel of niet vergoeding voor bepaalde taken, maar ook
interprovinciale afspraken over normering van vergoedingen daarvoor. Deze nieuwe
richtlijn borduurt in grote lijnen verder op de richtlijn die (nu nog) wordt gehanteerd bij
de SAN-OS. Elke provincie hanteert deze interprovinciale richtlijn bij de beoordeling van
de taken van een specifieke ANV en/of een specifieke gebiedscoördinator. Deze richtlijn
wordt eens per drie jaar geactualiseerd in verband met mogelijke tariefaanpassingen.
Resultaten overleg Brussel
In het gesprek over staatssteun in Brussel op 16 juli 2009 zijn de subsidie
gebiedscoördinatie en de subsidie organisatiekosten ANV aan de orde geweest.
Volgens Brussel kan de nieuwe subsidie gebiedscoördinatie in de SNL niet onder de agromilieuvrijstelling worden gebracht. Bij een vrijstelling rechtstreeks onder het europese
verdrag worden ook vraagtekens gezet. Daarom is besloten verder af te zien van deze
subsidie in de SNL. In plaats daarvan wordt gewerkt met een provinciale projectopdracht
aan de gebiedscoördinator.
Bij de subsidie organisatiekosten wordt de (tijdelijke) SAN-OS regeling structureel
gemaakt. De vrijstelling daarvoor kan – net als bij huidige SAN-OS- worden gevonden
binnen het agro/milieukader. Wordt in de SAN-OS de subsidie verstrekt op basis van een
inhoudelijk plan met een subsidieplafond op basis van hectares, in de SNL is sprake van
subsidiering op grond van een werkprogramma.
Onderscheid tussen taken en kosten gebiedscoördinator respectievelijk ANV´s
Op basis van het nieuwe stelsel moet een onderscheid worden gemaakt tussen de taken
van de ANV en de gebiedscoördinator. Hoewel sprake is van een zeker grijs gebied
tussen de taken van de gebiedscoördinator en de ANV, is het in beide gevallen dezelfde
provincie die de opdracht aan de gebiedscoördinator geeft en de subsidie
organisatiekosten aan de ANV verleent. De provincie kan op basis van de plannen van de
gebiedscoördinator en de ANV eventuele `dubbele betaling` voorkomen.
De taken van de gebiedscoördinator via een projectopdracht gebiedscoördinatie
collectief agrarisch natuurbeheer:
1 Initieert afstemming/samenwerking tussen gebiedspartijen;
2 Organiseert voorlichting over het collectief beheerplan
3 Verzamelt beheerwensen en beheermogelijkheden van alle beheerders (inclusief
natuurbeheerders);
4 Stelt een collectief beheerplan op, inclusief ecologische toets;
5 Stemt het plan af met de beheerders;
6 Is verantwoordelijk voor het collectief beheerplan, dient deze bij de provincie in en
zorgt voor afstemming met de provincie;
7 Informeert beheerders over het goedgekeurde collectief beheerplan;
8 Zorgt dat veldinventarisatie gestandaardiseerd plaatsvindt;
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9 Maakt afspraken over last minute-beheer en zorgt voor controle hierop;
10 Stelt voor de certificering een Kwaliteitshandboek op en handelt vervolgens op
basis van dit kwaliteitshandboek.
Uren, materiaal-, reis- en communicatiekosten die specifiek noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van deze taken van gebiedscoördinator worden vergoed.
De taken van de ANV via de subsidie organisatiekosten ANV:
1 Begeleidt/ondersteunt leden bij het aanvraagproces;
2 Begeleidt/ondersteunt leden bij uitvoeren van beheerafspraken;
3 Organiseert communicatie en voorlichting over kwaliteitsbevordering agrarisch
natuurbeheer met uitzondering van het collectief beheerplan;
4 Geeft invulling aan kennisontwikkeling van leden (zoals excursies, cursussen);
5 Werft beheerders voor deelname aan het collectief beheerplan;
6 Veldinventarisatie;
Uren, materiaal-, reis- en communicatiekosten die specifiek noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van deze taken van ANV zijn subsidiabel.

IPO/ oktober 2009
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Omschrijving


Uurkosten

Wel/Niet
subsidiabel

Toelichting

Als een melkveehouder vervangende
arbeid inhuurt, kost dat in 2009 ca € 35
per uur (incl.BTW). Een veehouder, die de
rol van gebiedscoördinator en/of
werkzaamheden doet voor een ANV wordt
op dit niveau vergoed.

Wel

Eigen arbeid

Inhuur van derden

Voor administratieve werkzaamheden kan
€ 45 a € 50,- per uur worden
gedeclareerd.
In incidentele gevallen kan sprake zijn
van inhuur van noodzakelijke specifieke
kennis, bijvoorbeeld voor ecologische
kennis. Daarvoor kan maximaal € 100,per uur worden gedeclareerd.



Reiskosten

Wel

Er kan 19 cent per kilometer worden
gedeclareerd.



Verblijfskosten

Wel

Mits onderdeel uitmakend van een activiteit uit
de opdracht of een subsidiabele activiteit, met
uitzondering van alcoholische dranken:
Lunchvergoeding: max. 12,50 per persoon

(lunch/consumpties)


Opleidingen

Wel

Mits noodzakelijk voor de opdracht of
subsidiabel activiteit



Accountantsverklaring

Wel

Mits verplicht onderdeel van opdracht of
subsidiabele activiteit.








Bijdrage Kamer v Koophandel
Kosten voor maken statuten
Kosten bankzaken
Kosten accountant
Algemene ledenvergadering
Algemene bestuursvergadering

Niet

Algemene verenigingskosten.

Niet

Algemene verenigingskosten.



Vergadering ten behoeve van
gebiedscoördinatie c.q. SNLaanvragen

Wel

Mits de kosten bij gebiedscoördinatie behoren
tot activiteiten uit de opdracht en bij
organisatiekosten vallen onder 1 van de
subsidietitels.



Kosten jaarverslagen

Wel

Mits voorgeschreven in de opdracht bij
gebiedscoördinatie en bij organisatiekosten
voorgeschreven in de subsidievoorwaarden.



Kosten folders

Wel

Mits de kosten bij gebiedscoördinatie behoren
tot activiteiten uit de opdracht en bij
organisatiekosten gericht zijn op de
beheerders (voorlichting); kosten moeten
worden gespecificeerd.
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Omschrijving

Wel/Niet
subsidiabel

Toelichting



Kosten voor briefpapier,
enveloppen

Wel

Subsidiabel als ze onderdeel uitmaken van de
opdracht (gebiedscoördinatie) of van de
subsidiabele activiteit richting beheerders



Kosten voor
computerbenodigdheden,
kantoorbenodigdheden

Wel

Subsidiabel als ze onderdeel uitmaken van de
opdracht (gebiedscoördinatie) of van de
subsidiabele activiteit richting beheerders
Subsidiabel is de afschrijving over 3 jaar, 50%
van de aanschafwaarde, aangezien computers
ook voor algemene verenigingszaken worden
gebruikt




Kosten maken van een logo
Kosten paasmanden,
(wissel)prijzen
Kosten activiteiten zoals kegelen
Kosten veldinventarisaties
Kosten toezicht last-minute
beheer

Niet

Algemene verenigingskosten.

Wel

Subsidiabel als ze onderdeel uitmaken van de
opdracht (gebiedscoördinatie) of van de
subsidiabele activiteit richting beheerders






Wel
Activiteiten voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer van
een provinciale of
bovenprovinciale
koepelorganisatie van ANV’s

Subsidiabel als ze onderdeel uitmaken van de
opdracht (gebiedscoördinatie) of van de
subsidie organisatiekosten ANV op basis van
een jaarplan van de koepelorganisatie.
Subsidiabel zijn:
communicatie met overheidsdiensten
op landelijk en provinciaal niveau over
beleid en regelingen
communicatie en samenwerking met
andere organisaties voor natuur- en
landschapsbeheer
kennisuitwisseling tussen ANV’s en
andere beheerders van natuur- en
landschap
visievorming en innovatie agrarisch
natuur- en landschapsbeheer
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